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ő Florindóhoz fűződő későbbi kapcsolatára vet jó
előre némi árnyékot. Az előadásban mindehhez
még a bonyodalmat kavaró, majd leleplező,
Beatricébe halálosan szerelmes Ottaviót foly-
vást piperkőc gigerlinek kell látnunk, akit
mellesleg Bánky Gábor igen meggyőzően és
hatásosan állít elő. De hasonló a helyzet több
más figurával is, főképp a fiatalok közül, akiknek
játékára rányomja bélyegét az ötvenes-
hatvanas évek lázadó, elégedetlenkedő,
modernkedő fiatalságának viselkedése. Nem illik
hozzájuk Goldoni szövege, de világlátása sem.
Kedélyéhez, megbocsátó bölcsességéhez nem
illeszkedhet az erőszakolt lazaság,
közönyösség, cinizmus, amely azt a közeget
jellemezte.

Legnagyobb szerencséje a két atyát alakító
Paál Lászlónak és Barkó Györgynek van: ők mint
konzervatív öregek kívül kerülnek ezen a korhoz
kötött viselkedési sémán, s játszhatják, még ha
huszadik századi ruhákban is, a kissé korlátolt,
ám maradéktalanul tisztességes és a maguk kö-
rén belül azért nagyon okos, öntudatos kispolgá-
rokat. A tehetős, biztonságban élő kisembere-
ket, akik tudják, hogy legfontosabb tőkéjük a
megbízhatóság, a hitel, a makulátlan jellem és
hírnév. A gátlásos Florindo, aki nem meri meg-
vallani szerelmét, sőt, aki talán nem is annyira
Rosaurába, mint tulajdon érzelmeibe szerelmes,
s akinek számára, meglehet, még súlyos csapás
lesz egyszer a beteljesülés, ugyancsak nem il-
leszthető bele ebbe a laza, könnyű erkölcsű vi-
lágba. Bellus Attila a szentimentális szabványt
karikírozva fogalmazza meg az alak érzelmes

ségét, ábrándosságát, rejtőzködő szemérmes-
ségét. Az ötvenes évek, a gazdasági csodák, a
fogyasztás világának cinizmusát a címszerep-
ben Vincze Gábor Péter laza mozgással, intel-
lektuális fölénnyel, de némi belső görccsel hozza
be a színpadra. Ezt a feszültséget persze jórészt
indokolhatja a szöveg és a viselkedés
kontraszt-ja is. Pantalone úr nagyocska lányait
Oláh Zsuzsa és Závodszky Noémi egyrészt
felszabadult-

A velencei terecskét (vagy inkább szögletet,
két keskeny sikátor találkozásánál kiszélesedő
utcát) a kávéházból látjuk. Mi, nézők bent
vagyunk, bentről nézünk kifelé, a térre.
Reggel, nyitáskor, ahogy a pincér leszedi a
deszkatáblákat a terasz rácsairól, föltűnik a
miniatűr piazza; szemben és oldalt vakolatukat
pergető házfalak, cégtáblák sehol, a kávé-
házat, a szemközti játékház emeleti szobáját (a
kapuból lépcső vezet föl) meg a borbélyüzletet jól
ismerik a helybeliek. Ez nem az idegenforgalmi
Velence, távol vagyunk a látványosságoktól,
errefelé kevés külföldi vetődik el, a tér nem
fórum vagy pletykálkodóhely - a környék lakói
mindennapi életüket élik. Február van,
karneválidő,

nak, kacérkodónak, emancipáltnak, másrészt
szemérmesnek, engedelmesnek, az atyai tekin-
télyt abszolút tisztelőnek mutatja; hajlékonyan
alkalmazkodva az előadás menetéhez, visel-
kednek, hol így, hol úgy. A fontos szerepet játszó
szolgák közül Besenczi Árpád valamiért Pécsi
Sándort utánozza, mégpedig nem is rosszul.
Ostoba, ám talpraesett Arlecchinóként
egyébként neki sem kell áttelepülnie a
neorealizmusba, s ez szemlátomást jót tesz a
játékának. Pilinczes József Brighellát amolyan
szürke eminenciásnak mutatja, aki ugyan
maradéktalanul betartja gazdája utasításait,
bármennyire nem is ért azokkal egyet, de soha
sem rejti véka alá a véleményét. Colombina
szerepében Pásztor Edina nem léphet túl a
szerepkör kliséin.

Az igazsághoz tartozik, hogy az előadás, bár-
mennyire képtelennek tetszik is, koncepcionáli-
san összességében kellemes. A vendégrendező
tud hangulatot teremteni, jó tempókat diktál, ha-
tásos jeleneteket szervez, s mindvégig fenn tud-
ja tartani a játék feszültségét, a nézők érdeklődé-
sét.
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az utcán szerpentin, eldobott maszkok, álarcok
előző esti szemete.

Itt játszódik - reggeltől estig - a düsseldorfi
Schauspielhaus Goldoni-előadása, amelyet
Zsámbéki Gábor rendezett, a díszletét Khell
Zsolt, a jelmezeit Szakács Györgyi tervezte.

A kávéház sötét, előszínpadi enteriőrje éles
kontúrral rajzolja ki magát szemünk recehártyá-
jára; kontrasztként jelenik meg mögötte a nap fo-
lyamán egyre világosodó, majd sötétedő háttér.
Itt sincs teljes verőfény, akár Strehler Csetepaté-
jában, a téli nap ereje mégis elég, hogy délben
összehúzzuk a szemünket a szemközti házfal fe-
hérségétől. Zsámbéki és Khell Zsolt színpadán
rövidülnek, majd az estébe hajló délutánon hosz-
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Wolfgang Rüter (Flaminio), Martin Lindow
(Eugenio) és Ernst Alisch (Don Marzio)

szabbodnak a falra vetülő árnyak. Délben még a
kávéház és a borbélyműhely napvédő ponyváit
is lekurblizzák; ez a ponyva jó szolgálatot tesz az
előadás legmozgalmasabb jelenetében, amikor
a nagy verekedés során, a feldöntött asztalok,
székek, röpülő tálcák között futkosó szereplők
valamelyike viharos mozdulattal leszakítja. Ját-
szik a tér, játszanak a házak is. Lisaura, a kitartott
táncosnő többször megjelenik az ablakban, ka-
lickás madarát rakosgatja, vagy csak illegeti ma-
gát. Időnként kihallatszik a szemben lévő játék-
ház szerencsejátékosainak kiabálása; a játéko-
sok néha kihajolnak az ablakon, és átszólnak a
kávéházba, beszélgetnek vagy pörlekednek „az
utcán át".

Az utca természetes élettérként viselkedik. A
szenvedélyes kártyás, Eugenio a
szerencsejátékkal töltött éjszaka után fáradtan,
elcsigázva lép ki a kapun, s mielőtt betérne a
kávéházba, a falra szerelt kút csapja alá tartja a
fejét, hogy föl-frissüljön a bőven ömlő víztől. A
zarándoknőként utazó Placida érkezésekor
ugyanitt végzi reggeli toalettjét. Nyilvánvalóan
nem volt pénze éji szállásra, megmosdik a kútnál,
nyakára és hónaljára paskolja a vizet, a csap alá
emeli a lábát, sort kerít legintimebb tájékára, s a
végén megvizezett köpenye összesodrott
sarkával a fülét is kitisztítja.

A kávéház nemcsak a traccsolás, hanem
pénzügyi tranzakciók, üzleti megbeszélések
színhelye. Goldoninál sokszor van szó pénzről,
kölcsönöket adnak-vesznek, eladandó tárgyak
cserélnek gazdát, s az elszámolások az elő-
adásban mindig komolyan, hiteles részletesség-
gel folynak. A darab szereplői különböző erkölcsi
életfelfogásokat képviselnek; Zsámbéki súlyt
helyez rá, hogy ne morális tézisek, hanem jelle-
mek ütközzenek össze. A karakterek magukkal
hozzák saját válságdrámájukat, s a maguk szint-
jén megküzdenek vele. A pletykálkodó, kelle-
metlenkedő, hazudozó és följelentgető Don Mar-
zio, ahogy lestrapált, ujjatlan kesztyűjében, le-
csúszott nemesi előkelősködésével, a kávéházi
ezüsttálcát tükörként használva igyekszik kilesni
a mások titkát, ellenszenvességében is szánan-
dó figura. Ridolfo, a jóindulatú kávés naiv opti-
mizmusa nem nélkülözi a nevetségességet.
Eugenio, a játék rabja, szenvedélybetegség ál-
dozata, s ez majdnem tönkre teszi családi életét.
Ugyanígy van valami szánalomra méltó esendő-
ség a nőkben is, a táncosnő Lisaura talmi puc-
coskodásában, a férjét karneváli álarc mögött
kétségbeesetten kergető Vittoria - már-már a
mozarti Donna Elvirát idéző - megalázkodásá-
ban, a zarándoknőként settenkedő Placida ág-

Jelenet a düsseldorfi előadásból (Sonja Rot-
weler felvételei)

rólszakadtságában. Talán csak Pandolfónak, a
rámenős játékház-tulajdonosnak nincs esélye,
hogy elnyerje minimális rokonszenvünket; az ő
skrupulusok nélküli üzletembersége mindamel-
lett hosszú távon győztesnek látszik, még akkor
is, ha a darab végén a rendőrség -
meglehetősen durván föllépve - letartóztatja.

A társulat egységesen, ha nem is egyformán
magas színvonalon kelti életre a rendezői elkép-
zelést. A német színészek egy részének pontos,
ám kissé szárazan technikás fogalmazása nem
mindenben fedi a darab szereplőiről alkotott
képünket. Itthon több játékossághoz, több
egyéni invencióhoz, de egyúttal több „szerepből
kiszó-ló", poentírozó egyénieskedéshez
szoktunk, ami általában megtöri a
darabértelmezés (ha van)

gondolati és stílusegységét. Ha választanom
kell, inkább erre a szürkébb tónusú, de emberileg
hitelesebb társulati színjátszásra szavazok, mint
a nálunk gyakran elszenvedett, ízlésficamosan
színes ripacsériára. S azért az Eugeniót játszó
Martin Lindow ideges alkatában, a Vittoria szere-
pében érzékenyen szenvedő Bettina Kupfer já-
tékában és még Ernst Alisch egykori diszting-
váltságának emlékét őrző Don Marziójában is
van fantázia. Darabvégi monológja, amelynek
végén kiutasítják a bezárt kávéházból a karneváli
Velence éjszakai sötétjébe, ha nem is megrendí-
tő, de elgondolkodtató. Goldoni szereplői szokás
szerint „megjavulnak" a végére, de - legalábbis
az előadás sugallata szerint - ugyanúgy élnek
majd tovább, ahogyan eddig éltek.


